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Årsmøde Undervandsrugby 2014 
 
Deltagere: 
 
Mikkel Rasmussen ( stemmeberettiget ) 
Henrik Kaas 
Jonas Hoff 
Tobias Hansen (stemmeberettiget ) 
Christian Ahlmann-Ohlsen 
Kristian Schäfer 
 
Formanden for udvalget byder velkommen og åbner mødet. Dagsorden er som 
følger: 
 

1. Valg af dirigent 
2. Valg af referent 
3. Formanden aflægger udvalgets beretning 
4. Fremlæggelse af regnskab. 
5. Budget fremlægges. 
6. Anmeldte sager. 
7. Evt. 
8. Appendix – indsendte forslag 

 
1)  Dirigent – Kristian Schäfer 
 
2)  Referent – Kristian Schäfer 
 
3)  Der er endnu ikke endegyldigt fundet en ny formand til, at overtage efter 

sommerferien – der er dog kandidater til posten. 
 Der er fundet en assistent til landsholdet , som overtager ansvaret indtil 

en permanent træner er fundet. Kandidatfeltet er snævret ind og 
processen skrider langsomt fremad. 

 Undervandsrugby udvalget er på trods af et stramt budget taknemmelig 
for DSF’s støtte til sporten, vigtigheden af et godt samarbejde med DSF 
bliver understreget. Dette samarbejde bliver ”lettere” i fremtiden, da 
DSF’s nye WEB løsning er fungerende og der i fremtiden vil blive uploadet 
resultater fra alle divisioner til denne side. 

 Der udbetales ikke længere kørepenge i forbindelse med 
landsholdsamlinger, grundet nye retningslinjer i DSF, dette vil især blive 
en udfordring for fynske og jyske spillere på alle niveauer (U-21, dame, 
herre) Derfor vil det for fremtiden blive endnu vigtigere, at planlægge 
landshold aktiviteter udenfor København.  

 
4/5)  Regnskaber og budget ligner sig selv, posten til EM blev ikke brugt, da 

mesterskabet blev aflyst grundet interne stridigheder. Der bliver spurgt 
ind til størrelsen af brugerbetalingen ved næste års VM. Det beløb er 
endnu ukendt og vil først blive fastsat når DSF godkender budget ønsker i 
slutningen af 2014.  
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6) Mikkel Rasmussens første forslag (1) bliver afvist med følgende stemme 

fordeling ( ja 1 nej 1) (se Mikkel Rasmussens forslag under sektion 8, 
appendix) 

 
Andet forslag bliver ændret og vedtaget enstemmigt som følgende 
ændringsforslag.  

 
1.13.b 
 
Det bedst placeret hold i Danmarksturneringen, efter den sidst afviklede CUP 
inden slutspillet, vinder rettigheden til, at repræsentere Danmark ved 
internationale kvalifikations turneringer.  
 
F.eks. Ved internationale kvalifikationsturneringer menes f.eks. Champions Cup i 
Berlin og andre lignede turneringer hvor deltagelseskravet er et nationalt 
mesterskab. 
 
 
Jonas Hoff forslag: OBS: Følgende punkt afgivning er ikke nødvendigvis den 
korrekte i forhold til, når de bliver skrevet ind i DK retningslinjerne. 
 
 
Det skønnes at punkt 1.13b vil få en tydeligere indvirkelse på turneringsformen, 
derfor vil rationalet bag punkt 1.13b kort blive skitseret: 
Der har i de senere år været en nedafgående deltagelse i antal klubber samt 
spillere på de deltagende hold i grundspillet. Dette er medvirkende til et generelt 
lavere niveau i Danmark. Mange klubber har ikke været dygtige nok til, at 
rekruttere nye spillere ind i løbet af de seneste 10/15 år – hvilket nu tydeligøres 
ved halve hold til cups. Rugby udvalget føler, at denne tendens skal ændres og 
håber, at det nye tiltag vil medvirke til, at klubber stiller stærkere op til 
grundspillet samt genovervejer hvordan de kan rekruttere nye spillere. Rent 
sportsligs vil vi gerne sende den stærkeste repræsentant Der er mange gode 
eksempler på hvordan klubber med succes har rekrutteret fra svømmemiljøet 
samt nært omliggende fritidshjem fra unge.  
Ydermere håbes det, at klubberne vil opfordre deres spillere til, at prioritere de 
få lørdage om året på deres sport og være med til, at løfte niveauet i dansk 
undervandsrugby. Der er jo trods alt et verdensmesterskab lige om hjørnet.  
 

Punkt:1.13c 
Et hold skal deltage ved alle kampe ved en given cup for at få point i turneringen 
for denne cup. Såfremt et hold vælger, at forlade cuppen inden dens afslutning 
frafalder holdets resultater i denne cup.  

Enstemmigt vedtaget 
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Punkt:1.17 
Ved turneringsrunder hvor seedningen benyttes, vil der i hvert lag blive trukket 
lod om puljefordelingen. 
Se punkt 1.9 for lodtrækningsprocedure. 
 
Enstemmigt vedtaget 

Punkt 1.17b: 
Lodtrækning ved udformning af kampplan skal ske med tilstedeværelsen af 
minimum et vidne. Dette vidne skal være medlem af en anden klub som 1) enten 
har fået point ved DM turneringen i den indeværende sæson, eller 2) en anden 
klub der er tilmeldt cuppen der trækkes lod til.  
Det er oplagt og lovligt at foretage denne lodtrækning via. Skype eller lignende 
medie. 
Vidnernes navne skal være noteret i kampplanen. 

Enstemmigt vedtaget  
 
Punkt 1.5 (ændres til) 
I forbindelse med en CUP i Danmarksturneringen trækkes der lod mellem de 
tilmeldte klubber. Dette skal ske 7 dage før cuppen, ud fra seedning. 
Lodtrækningen fortages af den klub som skal afholde cuppen. Resultatet af 
lodtrækningen sendes til tilmeldte klubber og formanden for uv-rugby udvalget, 
samt elitekoordinatoren. 
 
Se retningslinjer for lodtrækning i punkt 1.17.b  
 
enstemmigt vedtaget 
 
 
”11.1. Hvis en spiller eller holdleder på grov usportslig måde overtræder reglerne 
for UV-rugby, eller på anden måde optræder groft usportsligt, kan 
Disciplinærudvalget give pågældende person karantæne fra én spilledag til 
udelukkelse for resten af sæsonen. Karantænen gælder for det hold, man spillede 
for. Man er samtidigt låst fra at spille på andre hold før karantænen er overstået.” 

Punkt:11.1b 
Ved elitecups (inkl. DM slutspillet) medfører en matchstraf (5 minutters 
udvisning) samt minimum karantæne resten af den aktuelle spilledag, samt 
næste spilledag.  
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Uddybning: Der er tale om dage, ikke kampe. 

Eksempel: Bliver en spiller udvist for usportslig optræden under den første kamp 
ved en elitecup, har denne spiller karantæne resten af denne cup, samt næste cup 
der afholdes. 

 Enstemmigt vedtaget 
 

Punkt:1.28 (Nyt punkt) 
Enhver klub der afholder en kamp/cup/DM i DSF regi, har pligt til, at overdrage 
resultater og journaler til den ansvarlige koordinator for den aktuelle division. 
Resultaterne kan sendes elektronisk. Dommerjournaler og resultater skal være i 
den ansvarlige koordinators hænde senest 7 dage efter aktivitetens afslutning. 
 
Kontaktinformation på den siddende elitekoordinator kan findes på forbundets 
hjemmeside. Her findes undervandsrugby udvalgets side med kontakter. – 
Enstemmigt vedtaget 

 
”Punkt:1.4  
Såfremt at der ikke er tilmeldt mindst 4 hold, mindst 8 dage før en annonceret cup, 
så aflyses cuppen.” 

Punkt:1.4b  
Spilleplan skal udsendes til de deltagende klubber og elitekoordinatoren senest 
4 dage inden cuppens start. 

Eksempel: Afholdes Cuppen lørdag med start kl. 09.00 skal spilleplanen være sendt 
(hermed være i modtagernes besiddelse) senest tirsdagen inden kl. 09.00. 
 
Forankring: 8 dage inden skal der senest være nok tilmeldte. Det betyder der skal 
være tid til at lave kampplan og trække lod. Desuden ved klubberne hvornår 
cuppen starter uanset hvad.   
Enstemmigt vedtaget  
 
Punkt:3.3 (nyt) 
Ved årsmødet skal der udnævnes et disciplinærudvalg og en koordinator for 
dette udvalg. Se punkt 10.1. 
Forankring: Dette vil sikre en mere top-down ensrettet dommerlinje. 
Enstemmigt vedtaget 
 

Punkt:3.4 (nyt) 
Ved årsmødet skal der udnævnes et web-ansvarlig for den kommende sæson. 
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Enstemmigt vedtaget 
 
Punkt: 1.9b (deromkring) 
Første kamp ved en given cup må tidligst starte kl. 09.30. 
Forankring: Der menes at der skal tages hensyn til dem der kommer langvejs  
[fra. En ting er at tage hjemmefra kl 06.30 eller kl. 7.30, men kl. 04.00?] 
Enstemmigt vedtaget 

 
Forslag, fjernelse af punkt: Punkt:1.2 – fjern det. Vi kan ikke efterleve det 
alligevel? 
1.2 Det skal tilstræbes, at afholde de indledende cups i henholdsvis første 
weekend i september, oktober, november, sidste weekend i januar samt første 
weekend i marts. 

Forankring: Vi allerede en tabel hvor månederne står i. Og vi er afhængige af at vi 
kan få tiderne.  
Alternativt, skal vi så ikke ændre de weekends til nogle weekends der giver 
mening (der ikke ligger oveni cups etc.)? Enstemmigt vedtaget 
 
 
 
 
 
 
7) EVENTUELT: 
 
Det dårlige fremmøde fra klubberne er en bekymring, der skal fremadrettes 
arbejdes på at skabe større deltagelse samt opmærksomhed omkring mødet.  
 
Næste sæsons disciplinær udvalg: 
 
Da der ikke var nok aktive opstillinger, skal de fire klubber fra sidste års DM 
(jævnfør reglerne) besætte posterne. 
  
Formand samt medlem – Jonas Hoff 
Medlem – Mikkel gert Rasmussen 
Tudserne – (forgange sæson Erik Bartholdy )  
PI – (forgange sæson Lars Olson) 
 
Sjællandsmesterskaber: 
Der opfordres klubber på Sjælland til at afholde disse mesterskaber, da disse 
mesterskaber ”for ofte” afholdes i København 
 
Christian Ahlmann-Ohlsen tilbyder sin hjælp i forbindelse med logistik / 
planlægning /  forberedelse fremmod VM 2015.  Der opfordres til, at han bliver 
meldt ind i undervandsrugbyudvalget således, at han kan komme tættere på  
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Web-ansvarlig for den næste sæson er Jonas Hoff.  Indtil der ved næste 
årsmøde skal vælges en webansvarlig, er det naturligt at Jonas Hoff 
besætter denne post, da han har været med i web-udvalget og kender til 
forbundets nye hjemmeside (herunder wordpress interfacet). 
I løbet af den kommende sæson skal Jonas Hoff i samarbejde med den 
kommende formand, definere den web-ansvarliges rolle, så denne stemmer 
overens med udvalgets arbejde. Jonas Hoff arbejder allerede på bedre 
understøttelse af resultat-opdatering (indtastning) i divisionerne under DSF på 
hjemmesiden. 

 
 
8 Appendix:  
 
 
Mikkel Rasmussens, Flipper, indberettede forslag: 
  
Ændring af elitecups afslutningsrunde: 

1. Vi ændre eliten til et liga system hvor spiller 6-8 cups og DM vinderen er det 
hold med flest point  

2. Som det er nu er der ingen fordel ved at være kvalificerer sig til DM som det 
hold med flest point, frem for det hold med anden flest point. jeg forslår at 
DM bliver en cup med 4 hold hvor alle spiller mod alle. Vinderen af de 5 
foregående cups får 3 point med over, toeren får 2 point osv. På den måde 
vil der være fordel og set ud fra at de to bedste hold vinder alle kampe og 
spiller uafgjort mod hinanden, vinder det hold DM som har klaret sig 
bedst hele året.  

Jonas Hoff, Amager indberettede forslag  
 

Punkt:1.13b 
Et hold skal deltage ved alle kampe ved en given cup for at få point i turneringen 
for denne cup. 

Eksempel:? 
 

Punkt:1.17 
Ved turneringsrunder hvor seedningen benyttes, vil der i hvert lag blive trukket 
lod om puljefordelingen. 
Se punkt 1.9 for lodtrækningsprocedure. 

Eksempel:? 
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Punkt 1.7b: 
Lodtrækning ved udformning af kampplan skal ske med tilstedeværelsen af 
minimum to vidner. Disse vidner skal hver især være medlem af en klub som 1) 
enten har fået point ved DM turneringen i den indeværende sæson, eller 2) en 
klub der er tilmeldt cuppen der trækkes lod til.  
Det er oplagt og lovligt at foretage denne lodtrækning via. Skype eller lignende 
medie. 
Vidnernes navne skal være noteret i kampplanen. 

Eksempel:? 
 
Punkt 1.5 (ændres til) 
I forbindelse med en CUP i Danmarksturneringen trækkes der lod mellem de 
tilmeldte klubber. Dette skal ske 7 dage før cuppen, ud fra seedning. 
Lodtrækningen fortages af den klub som skal afholde cuppen. Resultatet af 
lodtrækningen sendes til tilmeldte klubber og formanden for uv-rugby udvalget, 
samt elitekoordinatoren. 
 
Se retningslinjer for lodtrækning i punkt 1.17.b 
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”11.1. Hvis en spiller eller holdleder på grov usportslig måde overtræder 
reglerne for UV-rugby, eller på anden måde optræder groft usportsligt, 
kan Disciplinærudvalget give pågældende person karantæne fra én spilledag til 
udelukkelse for resten af sæsonen. Karantænen gælder for det hold, man spillede 
for. Man er samtidigt låst fra at spille på andre hold før karantænen er overstået.” 

Punkt:11.1b 
Ved elitecups (inkl. DM slutspillet) medfører en matchstraf (5 minutters 
udvisning) som minimum karantæne resten af den aktuelle spilledag, samt næste 
spilledag.  

Uddybning: Der er tale om dage, ikke kampe. 

Eksempel: Bliver en spiller udvist for usportslig optræden under den første kamp 
ved en elitecup, har denne spiller karantæne resten af denne cup, samt næste cup 
der afholdes. 
 

Punkt:1.28 (Nyt punkt) 
Klubben der afholder en given cup i danmarksturneringen skal sende eller 
overdrage cuppens resultater og journaler til elitekoordinatoren. Resultaterne 
kan sendes elektronisk. Dommerjournaler og resultater skal være 
elitekoordinatoren i hænde senest 7 dage efter cuppens afslutning. 
 
Kontaktinformation på den siddende elitekoordinator kan findes på forbundets 
hjemmeside. Her findes undervandsrugby udvalgets side med kontakter. 

 
”Punkt:1.4  
Såfremt at der ikke er tilmeldt mindst 4 hold, mindst 8 dage før en annonceret cup, 
så aflyses cuppen.” 

Punkt:1.4b  
Spilleplan skal udsendes til de deltagende klubber og elitekoordinatoren senest 
4 dage inden cuppens start. 

Eksempel: Afholdes Cuppen lørdag med start kl. 09.00 skal spilleplanen være sendt 
(hermed være i modtagernes besiddelse) senest tirsdagen inden kl. 09.00. 
 
Forankring: 8 dage inden skal der senest være nok tilmeldte. Det betyder der skal 
være tid til at lave kampplan og trække lod. Desuden ved klubberne hvornår 
cuppen starter uanset hvad.   
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Punkt:3.3 (nyt) 
Ved årsmødet skal der udnævnes et disciplinærudvalg og en koordinator for 
dette udvalg. Se punkt 10.1. 
Forankring: Dette vil sikre en mere top-down ensrettet dommerlinje. 
 

Punkt:3.4 (nyt) 
Ved årsmødet skal der udnævnes et web-ansvarlig for den kommende sæson. 
 
Punkt: 1.9b (deromkring) 
Første kamp ved en given cup må tidligst starte kl. 09.30. 
Forankring: Der menes at der skal tages hensyn til dem der kommer langvejs  
[fra. En ting er at tage hjemmefra kl 06.30 eller kl. 7.30, men kl. 04.00?]  

 
Forslag, fjernelse af punkt: Punkt:1.2 – fjern det. Vi kan ikke efterleve det 
alligevel? 
1.2 Det skal tilstræbes, at afholde de indledende cups i henholdsvis første 
weekend i september, oktober, november, sidste weekend i januar samt første 
weekend i marts. 

Forankring: Vi allerede en tabel hvor månederne står i. Og vi er afhængige af at vi 
kan få tiderne.  
Alternativt, skal vi så ikke ændre de weekends til nogle weekends der giver 
mening (der ikke ligger oveni cups etc.)? 

Herudover 
1) Der skal vælges en web-ansvarlig i rugbyudvalget. Vi skal klargøre dennes 

rolle. 
a. Jonas Hoff stiller op første år, da jeg er inde i hele det nye setup og 

sidder med det pt. 
b.  

2) Tutor ordning for klubber udenfor eliten. 
3) Der skal etableres et disciplinærudvalg. 

a. Klargør arbejdet med disciplinærsagerne 
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